
Aanvraag lidmaatschap 
Speeltuinvereniging “De Doornenburg” 

Doorlopende machtiging SEPA 

 

 

Naam    : Speeltuinvereniging De Doornenburg 

Adres    : P/a Van Heekstraat 30 

Postcode  : 6686 CB 

Woonplaats  : Doornenburg 

Land   : Nederland 

Incassant ID  : NL68ZZZ401453950000 

Kenmerk machtiging :  

Reden betaling : Jaarlijkse contributie 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Speeltuinvereniging De 

Doornenburg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 

uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Speeltuinvereniging De Doornenburg. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 

 

Naam    : …………………………………. 

Adres    : …………………………………. 

Postcode   : …………………………………. 

Woonplaats   : …………………………………. 

Land    : Nederland 

Telefoonnummer  : …………………………………. 

E-mailadres   : …………………………………. 

IBAN    : …………………………………. 

Bank Identificatie (BIC) : …………………………………. 

Plaats en datum  : …………………………………. 

Handtekening   : …………………………………. 

U verklaart zich hiermede tevens akkoord te gaan met eventuele contributieverhoging, zoals 

die vastgesteld wordt in de ledenvergadering. De contributie bedraagt nu € 10,00 per jaar 

zoals is vastgesteld in de laatste ledenvergadering. De afschrijving zal plaats vinden per 1 mei 

van ieder jaar dat u lid bent. 

 

Als u lid bent mogen uw (klein) kinderen spelen in de speeltuin. Indien u kinderen te gast 

heeft, kunnen ook zij gebruik maken van de speeltuin. 

 

Het ingevulde formulier graag ingevuld inleveren op het aangegeven adres of mailen naar 

secretariaat@speeltuindoornenburg.nl. 
  



Aanvraag lidmaatschap 
Speeltuinvereniging “De Doornenburg” 

Doorlopende machtiging SEPA 

 

 

Reglement 
 

De speeltuinvereniging doet er alles aan om de toestellen en terrein in goede en veilige staat te 

houden. Gebruik de toestellen op de manier waarvoor ze bedoeld zijn. Het spelen op het terrein en 

in de toestellen geschiedt op EIGEN RISICO. Bij schade of ongelukken verzoeken wij u hiervan 

melding te maken bij het bestuur van de speeltuinvereniging.  

 

 De speeltuin is vrij toegankelijk voor leden  

 De speeltuin is geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur, in het winterseizoen tot 

zonsondergang.  

 De speeltuin en voetbalveld zijn verboden voor dieren (honden, katten, paarden etc.).  

 Geen fietsen en/of brommers op het terrein.  

 Geen glaswerk en/of serviesgoed op het terrein.  

 Open vuur is ten strengste verboden.  

 Geen barbecue en/of catering.  

 Entree niet leden €1.50 per persoon.  

 Entree groepen: tot 25 personen € 25,00 25 tot 50 personen € 40,00 vanaf 50 personen € 

60,00, over te maken op rekeningnr. 11 2114202 (Rabobank) t.n.v. Speeltuinvereniging 

Doornenburg.  

 Het houden van groepsactiviteiten altijd melden bij het bestuur. (hiervoor zijn speciale 

regels, deze zijn op te vragen bij het bestuur.  

 De speeltuin is openbaar, maar het bestuur houdt het recht hiervan af te wijken.  

 Met het betreden van het terrein, stemt u ermee in dat u gecontroleerd kunt worden. (Op 

geldigheid van toegang).  

 

Wij wensen jullie veel plezier in onze speeltuin. Via onze website informeren wij u over het nieuws 

omtrent onze speeltuin en de activiteiten die gehouden worden (paaseieren zoeken, open 

speeltuindag, schaatsen etc.)  

 

HET BESTUUR  

 

Van Heekstraat 30  

6686 CB Doornenburg 

 

Website : www.speeltuindoornenburg.nl  

E-mail : secretariaat@speeltuindoornenburg.nl  

Twitter : @SpeeltuinDburg 

Facebook : Speeltuindoornenburg  

http://www.speeltuindoornenburg.nl/
mailto:secretariaat@speeltuindoornenburg.nl

